
ZARZĄDZENIE NR XIII/2018
WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Papowo Biskupie za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 art.42 oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 265 pkt 2, 
art. 267 i 269 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XX/105/16 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2016 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok z późniejszymi zmianami, przedkładam sprawozdanie 
roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 18.855.436,68 zł co stanowi 99,86% planu, w tym uzyskano 
między innymi:

1) subwencję ogólną w wysokości – 6.058.923,00 zł w tym:

a) subwencję oświatową – 3.518.174,00 zł,

b) subwencję dodatkową - 36.156,00 zł,

c) subwencję wyrównawczą – 2.456.699,00 zł,

d) subwencję równoważącą - 47.894,00 zł,

2) dotacje celowe w wysokości - 7.955.999,04 zł w tym:

a) na zadania własne – 954.989,28 zł,

b) na zadania zlecone – 6.423.006,19 zł,

c) z funduszy celowych i innych – 31.108,54 zł,

d) dotacje na realizowane inwestycje z Urz. Marszałkowskiego - 239.506,00 zł,

e) dotacja jako zwrot wydatków poniesionych przez sołectwa w 2016 roku- 57.689,03 zł,

f) dotacje z powiatu – 249.200,00 zł,

g) dotacje na podstawie porozumień – 500,00 zł,

3) dochody własne w wysokości –  4.840.514,64 zł w tym:

a) podatek od nieruchomości – 938.793,27 zł,
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b) podatek rolny – 1.117.277,61 zł,

c) dochody z majątku gminy - 61.288,78 zł,

d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.534.140,00 zł.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 17.978.771,40 zł, co stanowi 87,44% planu, w tym między 
innymi:

1) na szkolnictwo - 4.859.190,66 zł,

2) wydatki inwestycyjne – 2.045.421,31 zł,

3) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.423.006,19 zł,

4) na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 37.354,43 zł,

5) na obsługę długu publicznego – 6.820,18 zł,

6) na opiekę społeczną – 1.383.819,92 zł,

7) na dział rodzina - 5.882.994,91 zł,

8) na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.049.314,70 zł.

3. Nadwyżka za rok 2017 wyniosła 1.469.761,71 zł, a wolne środki 276.787,00 zł.

4. Należności gminy wg stanu na 31.12.2017 roku wynosiły 2.498.788,87 zł, a zobowiązania - 708.809,40 
zł z tego zaciągnięte pożyczki 276.787,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

5. Dotacje dla Instytucji Kultury wyniosły:

- Gminny Ośrodek Kultury - 165.100,00 zł,

- Gminna  Biblioteka Publiczna - 70.000,00 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Gminy.

2. Przedstawić sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2017 Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
Zespół w Toruniu, celem zaopiniowania.

§ 3. 1. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego za 2017 rok Radzie Gminy.

2. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej zespół 
w Toruniu, celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Wójt Gminy Papowo 
Biskupie

Andrzej Zieliński
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